
 - 1 - 

 نشاط
 

 االسم : د.سميرة عبد الرزاق عبد اهلل كريم
 تدريسية في قسم التاريخ /كمية التربية لمبنات المنصب الحالي :

 الشهادات العميا وتاريخ الحصول عميها:
 2991ماجستير  - أ

 2997الدكتوراه  - ب
 اسم الدولة والجامعة المانحة لمشهادة:

 العراق/ جامعة بغداد 
 1002: استاذ مساعد عميو المقب العممي وتاريخ الحصول

 االختصاص العام/ تاريخ حديث ومعاصر
 االختصاص الدقيق/ تاريخ ايران الحديث والمعاصر

 
 في المراحل االولية المواد التي درستها

 تاريخ تركيا وايران/ المرحمة الرابعة.
 / المرحمة الرابعةالمعاصر تاريخ الوطن العربي

 لمرحمة الرابعةالقوى الدولية في القرن العشرين/ ا
 تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر/ المرحمة الثالثة

 / المرحمة الثانيةالثورة الفرنسيةالى تاريخ اوربا في عصر النهضة 
 

 المواد التي درستها في الدراسات العميا
 الماجســـــتير

 تاريخ الخميج والجزيرة العربية في القرن التاسع عشر. .2
 لة القاجارية.دراسات في تاريخ الدو  .1
 دراسات في تاريخ العراق المعاصر. .3
 دراسات في تاريخ النهضة في بالد الشام. .4
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 هالدكتـــــورا
 دراسات في تاريخ تركيا. .2
 دراسات في تاريخ الدولة الصفوية. .1
 دراسات في تاريخ مصر والسودان. .3
 دراسات في تاريخ العراق االقتصادي. .4

 
 الكتب المنشـــــورة

 .2933-االلمانية اواخر القرن التاسع عشر –ةالعالقات االيراني .2
 .2952-2939البريطانية  –العالقات االيرانية .1

 
 الندوات والمؤتـمــــرات

داخل  اتمؤتمر و اشتركت في بعض الندوات داخل العراق، كما حضرت ندوات 
 .عراقال
 

 البحوث المنشورة
االميرة خثاثة بنت بكار المغامزي واثرها السياسي والفكري في المغرب، مجمة  .2

 .2998-كمية التربية/ االستاذ. بغداد
-مجمة كمية التربية/ االستاذ. بغداد حركة الجهاد االسالمي في الصومال، .1

2999. 
، مجمة 2942-2912الجزر واالمارات في المفاوضات االيرانية البريطانية  .3

 .2999-ة/ االستاذ. بغدادكمية التربي
موقف جامعة الدول العربية من االحتالل االيراني لمجزر العربية الثالث،  .4

 .1000-مجمة كمية التربية/ االستاذ. بغداد
-2970الحركات المناوئة لحكومة جعفر نميري والموقف المصري منها  .5

 .35/1023كمية االداب، العدد  -دراسات في التاريخ و االثار 2972
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يوان الممكي واثره في اسقاط وزارة النحاس الرابعة، مجمة دراسات في الد .6
 .43/1024التاريخ واالثار، العدد 

دور ابو القاسم قائم مقام في القضاء عمى المتنافسين عمى العرش وتنصيب  .7
محمد ميرزا شاهًا عمى ايران، مجمة التراث العممي العربي، العدد الثالث 

1025. 
مثقافة االسالمية دراسة في الصورة المتبادلة لمسالم التحديات المعاصرة ل .8

والحرب بين االسالم والغرب، مجمة التراث العممي العربي، العدد الثالث 
1026. 

( دراسات 1026-2950زها حديد....كوكب في مدار معماري عالمي ) .9
 .1026حزيران  41تاريخية/ بيت الحكمة/ العدد 

 وث مشتركة مع طالبات الدراسات العميا.فضاًل عن ذلك توجد اكثر من عشرة بح
 
 

 االشراف عمى الرسائل واالطاريح
 .واجيزت بأمتياز اشرفت عمى عدد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه

 
 
 
 
 
 
 


